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Plats och tid Digitalt möte via Zoom som utgår från KS-salen, tisdagen den 5 januari 2021 kl 08:15-
09:50, 10:31-11:30 
Ajournering kl. 09:50-10:31  

Beslutande Ledamöter 

Andreas Sjölander (S), Ordförande 
Carl Fredrik Edgren (V), 1:e vice ordförande 
Christina  Lindberg (C), 2:e vice ordförande 
Ann-Charlotte Visén (S) 
Björn Nordling (S) 
Monica Fahlén (S) 
Håkan Viklund (S) 
Michael Möller Christensen (V) 
Johan Sundqvist (MP) 
Ingemar  Wiklander (KD) 
Erik Hultin (C) 
Anders Gäfvert (M) 
Gabriel Hjelm (M) tjänstgörande för Ida Skogström (M) §§ 1-13 
Olle Löfgren (L) tjänstgörande för Ida Skogström (M) §§ 14-16 
Ingemar Ljunggren (M) 
Lennart Bergström (SD) 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

Ann Kristine Elfvendal (S) 
Lennart Molin (S) 
Elin Sandin (V) 
Alireza Samadi (V) 
Mohamed Abdulwahab Mohamed (MP) 
Karin Högberg (KD) 
Ulla Bylund (KD) 
Ulrika Sundgren (C) 
Glenn Sehlin (SD) 
Olle Löfgren (L) §§ 1-13 
 

Övriga närvarande Lars Liljedahl, kommundirektör, Johan Lindén, ekonomichef, Anna Bostedt, kanslichef, 
Jeanette George, kommunsekreterare. 
 

Justerare Anders Gäfvert (M) 

Justeringens plats och tid Rådhuset 2021-01-07, kl. 10:00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-16 
 Jeanette George  

 Ordförande 

  

 Andreas Sjölander  

 Justerare 

  

 Anders Gäfvert (M)   
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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-01-05 

Datum då anslaget sätts upp 2021-01-07 Datum då anslaget tas ned 2021-01-29 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 Jeanette George  
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§ 1 Dnr 27802  

Informationsärenden 

Kommunstyrelsen har fått ta del av följande informationspunkter:  

Kommunstyrelsens verksamhetsplan – Lars Liljedahl, kommundirektör 

Granskning – Ekonomistyrning – Johan Lindén, ekonomichef 

Begäran om överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken – Lena Drejare, 

miljöhandläggare    

Medborgarundersökning – Malin Ullström, verksamhetsutvecklare 

 

Närvarande ledamöter:  Närvarande ersättare: 

Andreas Sjölander (S), ordf Ann Kristine Elfendahl (S) 

Carl Fredrik Edgren (V), 1:e vice ordf Lennart Mohlin (S) 

Christina Lindberg (C), 2:e vice ordf Elin Sandin (V) 

Ann-Charlotte Visén (S)  Ali Reza Samadi (V) 

Björn Nordling (S)  Mohammed Abdulwahab (MP) 

Monica Fahlén (S)  Karin Högberg (KD)  

Håkan Viklund (S) Ulla Bylund (KD)  

Michael Möller Christensen (V) Ulrika Sundgren (C) 

Johan Sundqvist (MP)  Gabriel Hjelm (M) 

Ingemar Wiklander (KD)  Glenn Sehlin (SD) 

Erik Hultin (C)  Olle Löfgren (L) 

Anders Gäfvert (M) 

Ingemar Ljunggren (M) 

Lennart Bergström (SD)     

______  
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§ 2 Dnr 2020-000517 1.1.2.0 

Fastställande av föredragningslista 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ärende ”Drift- och organisation av kostverksamhet” utgår från 

dagordningen, samt 

att därefter fastställa föreliggande föredragningslista.        

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S) och Olle Löfgren (L) 

Yrkanden 

Ordförande Andreas Sjölander (S) yrkar att ärende ”Drift- och organisation 

av kostverksamhet” utgår från dagordningen.        

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, ordförandes 

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

ordförandes förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med 

ordförandes förslag.        

Bakgrund 

Ordförande Andreas Sjölander (S) går igenom upprättad föredragningslista.        

Beslutsunderlag 

      

______  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(28) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 3 Dnr 34746  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Anders Gäfvert (M) att justera dagens protokoll.      

______  
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§ 4 Dnr 2020-000084 1.1.1.1 

Motion - Pendlarparkering 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att utreda möjligheten att lokalisera en pendlarparkering i Hälledal vid den 

gamla kiosken, samt 

att inte utreda en lokalisering av pendlarparkering vid färjelägena på 

Hemsön eller fastlandet.     

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M) och Andreas Sjölander (S). 

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

En motion har lämnats av Christina Lindberg (C) till kommunfullmäktige 

2020-02-21. Motionären skriver att det i dag finns tre pendlarparkeringar i 

kommunen. En vid Härnösands central med plats för 50 bilar och 20 

motorvärmare. En i Antjärn med 14 platser och 11 motorvärmare och 

parkering i Veda med plats för fyra bilar. I nuvarande översiktsplan i 

avsnittet trafik och kollektivt resande är ställningstagandet att 

kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla. I väntan på att det ska 

realiseras i verkligenheten menar motionären att denna motion fokuserar på 

att skapa fler pendlarparkeringar, en åtgärd som gör det möjligt för fler att 

använda kollektivtrafiken utanför stadskärnan.  

Motionären föreslår att en pendlarparkering i Hälledal nära kollektivtrafiken 

ska utredas samt att utreda en lokalisering av en pendlarparkering vid 

färjelägena i på Hemsön eller vid fastlandet. 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(28) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Tillväxtavdelningen förslår kommunfullmäktige besluta att 

samhällsnämnden får i uppdrag att utreda en eventuell pendlarparkering i 

Hälledal i närheten av kollektivtrafiken. Det finns i dag möjlighet att utnyttja 

en parkering ägd av kommunen precis intill återvinningsstationen i Hälledal. 

Parkeringen har inga motorvärmarstolpar. På parkering som hör till den 

nedlagda mataffären finns möjlighet att ladda el- och hybridbilar. De 

väderskyddade hållplatserna finns dock inte i anslutning till parkeringen utan 

längre söder ut längs riksväg 90 i höjd med den nedlagda kiosken. Det är 

eventuellt där som en pendlarparkering skulle kunna anläggas men 

kommunen äger i dag ingen mark i området.  

Tillväxtavdelningen föreslår ingen utredning av pendlarparkering vid 

färjeläget till Hemsön. En utredning är redan genomförd genom en så kallad 

åtgärdsvalsstudie som Trafikverket har utarbetat tillsammans med 

Härnösands kommun och berörda aktörer. I studien finns en 

pendlarparkering med som förslag till åtgärd. Beslut väntas av Trafikverket 

om i vilken mån föreslagna åtgärder i studien ska genomföras. Först efter 

detta kan Härnösands kommun ta nödvändiga beslut om åtgärder. Studien 

bevakas i det strategiska samarbetet mellan Trafikverket och Härnösands 

kommun, där representanter från kommunstyrelse- och 

samhällsförvaltningen ingår. Tillväxtavdelningen ser därför inget behov av 

en utredning angående en pendlarparkering vid färjeläget.  

Socialt perspektiv 

Beslutet anses inte påverka det sociala perspektivet. 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet anses inte påverka det ekologiska perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet påverkar det ekonomiska perspektivet genom tidsåtgång för att 

utreda en pendlarparkering i Hälledal.     

Beslutsunderlag 

Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-11-30 

Åvs Hemsöleden slutrapport  

Motion - Pendlarparkering 

______  
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§ 5 Dnr 2020-000025 1.1.1.1 

Motion - Bygg ut för 
äldreboende/trygghetsboende/plusboende i Älandsbro 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Christina Lindberg (C). 

Yrkanden 

Christina Lindberg (C) yrkar bifall till motionen.      

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det föreligger två förslag till beslut: liggande förslag 

och Christina Lindbergs (C) yrkande.  

Ordföranden föreslår att votering används istället för acklamation vid 

hantering av flera beslutsförslag eftersom mötet genomförs digitalt.      

Votering och utfall 

Votering genomförs. 

Ordföranden ställer följande propositionsordning: Den som vill att 

kommunstyrelsen ska besluta enligt liggande förslag röstar ja och den som 

vill att kommunstyrelsen ska besluta enligt Christina Lindbergs förslag röstar 

nej. 

Med 13 ja-röster mot 2 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen 

beslutat enligt liggande förslag.      

Reservation 

Christina Lindberg (C) och Erik Hultin (C) reserverar sig till förmån för eget 

yrkande. 
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Bakgrund 

En motion har lämnats till kommunfullmäktige 2020-01-15 av Per-Eric 

Norberg och Lillemor Andersson (C). Motionärerna skriver att Härnösand 

har, likt andra delar av Sverige, en åldrande befolkning.  

I Härnösand erbjuder Härnösandshus plusboenden på flera ställen och de 

flesta är centralt placerade i Härnösands kommuns centralort. Härnösandshus 

har byggt ett trygghetsboende i Hälledal vilket motionären ser positivt på. 

Motionärerna skriver att många söker hus på landsbygden i Härnösand och 

omsättningen är låg eftersom många äldre husägare inte hittar ett bättre 

boendealternativ i närområdet. Centerpartiet anser att för att tillgodose äldre 

medborgares behov bör Härnösands kommun aktivt arbeta för att erbjuda 

fler trygghetsboenden och inte bara i kommunal regi utan även privat regi för 

att öka valfriheten. Motionärerna yrkar därför på att Härnösands 

kommunledning ska i kontakter och överläggningar med Härnösandshus och 

eventuellt andra intressenter framföra kommunens vilja att äldreboenden, 

trygghetsboenden eller plusboenden tillskapas i Älandsbro. Att 

kommunledningen framför en viljeriktning till Härnsandshus att ett liknande 

projekt som i Hälledal även startas i Älandsbro. Samt att utreda och om 

möjligt identifiera potentiella fastigheter som kan nyttjas för detta ändamål.   

Tillväxtavdelningens bedömning 

Tillväxtavdelningen ser positivt på motionärernas förslag i motionen men 

anser att den viljeriktning som efterfrågas i motionen redan framförs i dag.  

Härnösand kommuns befolkningsutveckling visar att andelen äldre är 

förhållandevis hög i relation till riksgenomsnittet och att en fortsatt ökning är 

att vänta under de kommande decennierna. De flesta människor önskar bo 

kvar i sina ordinära bostäder så länge som möjligt och det är också vad 

samhället planerar för. Men nästan hälften av de bostäder där äldre 

människor bor idag har bristande tillgänglighet och trygghet och är därför 

mindre lämpliga för kvarboende på sikt. 

Mot bakgrund av detta och med hänsyn till den åldrande befolkningen och 

dess behov samt kommunens övergripande mål om att vara en attraktiv 

boendekommun, har kommunen antagit en policy för kommunalt stöd av 

trygghetsboende. Policy för kommunalt stöd till trygghetsboenden i 

Härnösands kommun. Policyn reviderades senast 2019-10-10.  

Utöver policyn för kommunalt stöd till trygghetsboenden har kommunen i ett 

övergripande mål om att ha attraktiv boende med levande mötesplatser. 

Härnösandsperspektivet – speglar den önskvärda utvecklingen i Härnösand 

generellt. Här betonas samverkan mellan olika aktörer och vikten av att 

kommunorganisationen bidrar till detta.  
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Härnösandshus har en fastighet i Älandsbro som i dag består av 14 

lägenheter. Fastigheten lever inte upp till alla krav som ställs på 

trygghetsboende men har tillgång till gemensamhetslokal och medelåldern 

på de boende är mer än 70 år. Härnösandshus har som intention att den 

trygghetsvärd som finns tillgänglig på trygghetsboendet i Hälledal också ska 

tjänstgöra i fastigheten i Älandsbro men på grund av covid-19 hålls inga 

gemensamma aktiviteter och kontakter med boende har minimerats. Utöver 

det så finns det aktiviteter i området som sker på frivillig basis. Till exempel 

genom svenska kyrkan.   

Tillväxtavdelnings bedömning är att det som motionen efterfrågar 

genomsyrar arbetet idag. Dels genom kommunens övergripande mål och 

Härnösandsperspektivet och policyn för kommunalt stöd till 

trygghetsboenden. Härnösandshus har i dag en fastighet som delvis är 

inriktat mot äldre samt en intention om att öka tryggheten genom att tillföra 

en trygghetsvärd till den fastighet som beskrivs ovan. Tillväxtavdelningens 

bedömning är därför att motionen kan anses besvarad då ingen ytterligare 

viljeinriktning krävs. Det står marknaden fritt att utifrån efterfrågan etablera 

boenden för äldre i Älandsbro.    

Socialt perspektiv 

Beslutet anses inte påverka det sociala perspektivet 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet anses inte påverka det ekologiska perspektivet.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet anses inte påverka det ekonomiska och juridiska perspektivet.  

Beslutsunderlag 

Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-12-01 

Motion - Bygg ut för äldreboende/trygghetsboende/plusboende i Älandsbro 

______  
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§ 6 Dnr 2020-000022 1.1.2.1 

Ekonomisk månadsrapport Kommunstyrelsen 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.  

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Kommunstyrelseförvaltningen genom ekonomiavdelningen sammanställer 

efter varje avslutad månad en ekonomisk månadsrapport för att ge en 

översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och 

utveckling löpande under året.  

Beslutsunderlag 

Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-12-15 

Ekonomisk månadsrapport November 2020  

______  
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§ 7 Dnr 2019-000532 2.4.1.0 

Granskning - Ekonomistyrning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta Yttrande – Kompletterande svar på revisionsrapport granskning 

ekonomistyrning, daterad 2020-12-03 som kommunstyrelsens svar på 

revisionens skrivelse, samt  

att översända yttrandet till revisionen  

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Kommunens revisorer har genomfört en granskning av ekonomistyrningen 

per 2019-11-21 och därefter önskat att kommunstyrelsen lämnar synpunkter 

på de slutsatser som finns redovisade i rapporten. Kommunstyrelsen har 

lämnat dessa synpunkter genom Yttrande – Granskning av ekonomistyrning, 

daterad 2020-02-24. 

Revisionen har i en skrivelse daterad 2020-10-15 begärt förtydligande svar 

på nedanstående frågeställningar: 

• När åtgärderna är vidtagna alternativt när det beräknas vara vidtagna  

• En precisering av hur VEPA-ansvaret har förändrats för att tydliggöra 

förvaltningschef och övriga chefers ansvar för budget och uppföljning  

• Beskriva hur det pågående utvecklingsarbetet "Styrleden" kommer att 

beakta de rekommendationer som lämnats.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse,  

Yttrande kompletterande svar på revisionsrapport granskning 

ekonomistyrning 

Bilaga 1 VEPA-ansvar 

Kompletterande svar på revisionsrapport  

Yttrande KS revisionsrapport ekonomistyrning 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-03-03 § 61 

______  
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§ 8 Dnr 2021-000002 1.1.1.2 

Svar till revisionen - Översiktlig granskning 
delårsrapport 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika finansutskott, att vid 

kommande sammanträde besluta om svar till revisionen avseende deras 

översiktliga granskning av delårsrapporten 2020-08-31.      

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Björn Nordling (S) och Andreas Sjölander (S). 

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Revisionen har begärt att få ett svar från kommunstyrelsen på den 

översiktliga granskning av delårsrapporten 2020-08-31 som gjorts. 

Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser 

som finns redovisade i rapporten senast den 22 januari 2021. På grund av 

olika omständigheter har ett svar inte hunnit skravas fram för behandling på 

dagens sammanträde med kommunstyrelsen Därför föreslås att 

Kommunstyrelsen delegerar till KSAU den 19:e januari att besluta om ett 

svar på revisionsrapporten så att detta kan översändas till revisionen inom 

den utsatta tidsfristen.      
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-04 

Missiv delårsrapport inkl. rapport      

______  
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§ 9 Dnr 2020-000524 1.1.2.1 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta kommunstyrelsens verksamhetsplan med tillhörande 

internkontrollplan för 2021.  

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

I den föreslagna verksamhetsplanen för kommunstyrelsen 2021 har 

förvaltningen arbetat in de av kommunfullmäktige beslutade ekonomiska 

prioriteringar. Verksamheternas planering utgår från kommunens 

övergripande mål, intentioner och resultatuppdrag som antagits i Årsplan 

2021 samt de styrdokument som i övrigt gäller för verksamheten. 

Verksamhetsplanen innefattar en beskrivning av arbetet med att nå 

resultatuppdragen för 2021, detaljbudget 2021 samt internkontrollplan för 

2021. 

Verksamhetsplanen bygger på bedömningar av behov hos verksamheterna 

och kommuninvånarna i form av en omvärldsanalys och politiskt 

prioriterade områden.  

Hållbarhet är den röda tråden och omfattar långsiktigt god ekonomi, god 

arbetsgivare, klimatfrämjande åtgärder, näringsliv och etableringar, kultur, 

social hållbarhet, digitalisering samt krisberedskap, säkerhetsskydd och civilt 

försvar. 

Kommunstyrelsens driftsbudget omfattar för 2021 186,1 mnkr och en 

investeringsbudget för året om 6,8 mnkr.  
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Kommunstyrelsens verksamhetsplan inkluderar även 

kommungemensamverksamhet vars driftsbudget för 2021omfattar 57,9 

mnkr.  

Socialt perspektiv 

Det sociala perspektivet innebär att verksamhetsplanen tar sin utgångspunkt i 

Agenda 2030 och de mänskliga rättigheterna, att arbeta för att minska sociala 

skillnader i samhället och att insatser genomförs för att minska våld i nära 

relationer, utveckla folkhälsoarbetet och att tillgängliggöra verksamheter, 

hemsida och texter.  

Ekologiskt perspektiv 

Genom aktiviteter i form av klimatfrämjande åtgärder bidrar 

kommunstyrelsens till ett mer hållbart samhälle ut ett ekologiskt perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ett av kommunens övergripande mål är en välskött och stabil ekonomi. 

Genom att säkerställa att budget balanseras mot planerad verksamhet bidrar 

kommunstyrelsen till kommunens ekonomi som helhet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-01 

Verksamhetsplan 2021 kommunstyrelsen  

 

______  
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§ 10 Dnr 2020-000506 1.1.2.1 

Riktlinjer för löneväxling till pension version 2 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta riktlinjer för löneväxling till pension version 2, samt 

att riktlinjen ska gälla till och med 2025-01-31. 

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Christina Lindberg (C) och Andreas Sjölander (S). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar på en ytterligare attsats som lyder: 

att riktlinjen ska gälla till och med 2025-01-31.      

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag med ordförandes komplettering.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag med ordförandes komplettering.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag med ordförandes komplettering.      

Bakgrund 

De nya riktlinjerna innehåller samma principer för löneväxling till pension 

som version 1. De förändringar som är gjorda är avsedda att förenkla och 

förtydliga innehållet i riktlinjen.  

Eftersom löneväxling kan påverka ersättningen från 

socialförsäkringssystemet har en rekommendation tillförts riktlinjen.  

Att löneväxling inte bör ske, om bruttoårslönen är lägre än 8,07 basbelopp, 

dvs för år 2020 539.076 kr.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-24 

Riktlinje för löneväxling till pension version 2 

______  
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§ 11 Dnr 2020-000512 1.1.2.1 

Långsiktig underhållsplan för fritidsanläggningar, 
Rapport idrottshall 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommundirektören att genomföra en utredning av standard 

och underhåll av de gymnastik- och idrottshallar som kommunen hyr,  

att Öbacka Hallen ska inkluderas i utredningen, samt  

att återrapporteringen till kommunstyrelsen ska ske senast december 2021.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S) och Christina Lindberg (C). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar att Öbacka Hallen ska inkluderas i utredningen 

samt att återrapporteringen till kommunstyrelsen ska ske senast december 

2021.      

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag med ordförandes komplettering.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag med ordförandes komplettering.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag med ordförandes komplettering.      

Bakgrund 

Samhällsnämnden har i ett beslut 2020-11-19 § 146 tillskrivit 

kommunstyrelsen med en begäran om en utredning av standard och 

underhåll av de gymnastik- och idrottshallar som kommunen hyr. 

I Härnösand har vi idag ett 20-tal idrotts- eller fritidsanläggningar som 

nyttjas både av föreningslivet eller kommunmedborgare. Därtill kommer 

dessutom ett flertal områden som består av olika vandringsleder, badplatser,  
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isbanor mm som Samhällsförvaltningen sköter drift och underhåll av.                                                                                                        

Samtliga större idrottsanläggningar ägs rent formellt av Härnösandshus 

dotterbolag Kommunfastigheter, men där Samhällsförvaltningen har 

hyresavtal som reglerar en hyreskostnad exklusive drift och underhåll av 

anläggningen. 

Detta innebär att Samhällsförvaltningen står för samtliga kostnader som är 

kopplade till drift och underhåll av fastigheten. Utöver våra kommunala 

anläggningar så finns det även några mindre anläggningar som ägs av 

föreningslivet och det är Ramviks IF, Viksjö IF och Stigsjö IK som driftar 

egna idrottsanläggningar. Där erhåller föreningarna visst driftstöd årligen 

från Samhällsförvaltningen för att klara av att sköta anläggningen.                                                                                     

En viktig framtidsfråga för Samhällsförvaltningens olika anläggningar är att 

skapa bra underlag för beslut om hur underhållsbehovet skall prioriteras för 

kommande år. För en stor del av våra anläggningar är idag gamla och med 

ett eftersatt underhåll som gör att om alla anläggningar skall finnas kvar i 

framtiden så kommer det att krävas stora underhållsinsatser vilket kan bli 

ekonomiskt kännbart. 

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen ger 

kommundirektören i uppdrag att genomföra en utredning för att kartlägga 

standarden på de gymnastik- och idrottshallar som kommunen hyr samt 

behovet av underhåll på dessa.  

Socialt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-17 

Samhällsnämnden, sammanträdesprotokoll, 2020-11-19 §146 

Samhällsnämnden, tjänsteskrivelse, 202011-09  

______  
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§ 12 Dnr 2020-000511 1.1.2.1 

Begäran om överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 

att begära av länsstyrelsen att överlåta tillsyn över vattenskyddsområden, 

som har eller kommer att beslutas av länsstyrelsen, till Härnösands kommun, 

att gälla från och med 1april 2021.  

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Samhällsnämnden har inkommit med ett ärende till kommunfullmäktige att 

begära hos länsstyrelsen att överlåta tillsyn över vattenskyddsområden, som 

har eller kommer att beslutas av länsstyrelsen, till Härnösands kommun, att 

gälla från och med årsskiftet 2020/21. 

Härnösands kommun har ett överlåtelsebeslut från den 17 december 2002. 

Där anges inom vilka områden som länsstyrelsen har överlåtit tillsyn enligt 

miljöbalken till Härnösands kommun, bifogas.  

När det gäller vattenskyddsområden så framgår av beslutet att kommunen 

har överlåten tillsyn endast över de vattenskyddsområden som till den 

tidpunkten hade beslutats av länsstyrelsen, det vill säga Viksjö vattentäkt. 

Skyddsföreskrift för vår ytvattentäkt Bondsjön är beslutad genom lokala 

hälsoskyddsföreskrifter av kommunfullmäktige varvid samhällsförvaltningen 

redan har tillsyn över det området.  

Länsstyrelsen beslutade om skyddsområde och skyddsföreskrifter för Brunne 

grundvattentäkt den 16 juni 2020. Genom detta beslut har frågan om 

överlåtelse av tillsyn aktualiserats. Samhällsförvaltningen anser att 

kommunal tillsyn av vattenskyddsföreskrifter innebär samordningsvinster  
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och ger möjligheter till en effektiv användning av tillsynsresurser och önskar 

därför att länsstyrelsen överlåter denna tillsyn till kommunen. 

Samhällsförvaltningen bedömer att ett övertagande av tillsynen medför en 

effektivisering av tillsynen. Kommunen har redan idag miljötillsynsansvar 

över verksamheter som innebär miljö- och hälsorisker inom föreslagna och 

beslutade vattenskyddsområdet, t.ex. jordbruk, skogsbruk, energibrunnar, 

enskilda avlopp mm. Kommunen är dessutom tillståndsgivande instans för 

ärenden såsom enskilda avlopp och hållande av vissa typer av djur samt 

dispensgivande myndighet för avfallsfrågor. Samordningsvinster med en 

tillsynsmyndighet kan uppnås då tillsynsinsatser kan samordnas och bli 

effektivare. Samhällsförvaltningen kan ofta vara snabbt på plats och är 

genom sin övriga tillsynsverksamhet ofta ute på uppdrag i kommunen. 

Arbetsinsatsen bedöms som måttlig och kunna uppnås med befintliga 

resurser. Tillsynen debiteras i enlighet med beslut av kommunfullmäktige. 

Kommunledningskontoret delar samhällsnämndens bedömning och föreslår 

därför fullmäktige att besluta i enlighet  

Socialt perspektiv 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 

En kommunal tillsyn av vattenskyddsföreskrifter innebär samordningsvinster 

och ger möjligheter till en effektiv användning av tillsynsresurser. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Bedömning från samhällsförvaltningen är att beslutet inte ska ha någon 

påverkan på budget då den ökade arbetsinsatsen kan uppnås med befintliga 

resurser.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-17 

Samhällsnämnden, sammanträdesprotokoll, 2020-09-17 § 98 

Samhällsförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2020-08-14 

Överlåtelsebeslut daterat 2002-12-17          

______  
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§ 13 Dnr 2020-000514 1.1.2.1 

Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens beslutar  

att lägga uppdragslistan till handlingarna.      

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Björn Nordling (S), Lennart 

Bergström (SD), Olle Löfgren (L), Anders Gäfvert (M) och Johan Sundqvist 

(MP). 

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Lars Liljedahl, kommundirektör, redogör för uppdragslistan och läget med 

Covid 19.      

Beslutsunderlag 

Lista kommunstyrelsens uppdragsbeslut t.o.m. 2021-01-04 

      

______  
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§ 14 Dnr 2020-000515 1.2.3.1 

Anmälan av delegationsbeslut 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisning av delegationsbeslut. 

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Attestförteckning 2020-11-15, med attestherarkin och attestregler  

Personalärenden 2020-11-01—2020-12-17   

Personalärenden 2020-10-01—2020-10-31   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-15 

bilaga - Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2021-01-05 

______  
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§ 15 Dnr 2020-000516 1.1.2.1 

Anmälan av ärenden för kännedom till 
kommunstyrelsen 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ärendena för kännedom läggs till handlingarna.  

Protokoll Länsmuseet Västernorrland med bilagor   

Protokoll Härnösand Elnät AB 2020-10-20   

Protokoll Härnösands Energi och Miljö 2020-10-20   

Protokoll Technichus Mitt Sverige AB 2020-08-26   

Protokoll Technichus Mitt Sverige AB 2020-09-22   

Protokoll Technichus Mitt Sverige AB 2020-11-17   

Minnesanteckningar ägarmöte Technichus 2020-10-12  

Strategiplan Technichus Mitt Sverige AB      

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-15 

Bilaga – Ärenden för kännedom      

______  
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§ 16 Dnr 2020-000034 1.1.2.1 

Frågor och svar 

Gabriel Hjelm (M), Anders Gäfvert (M), Olle Löfgren (L) och Erik Hultin 

(C) ställde frågor om konsekvenser för föreningar som hyr och drabbas av 

kommunal nedstängning. 

Frågorna kommer att besvaras vid nästa sammanträde. 

______  

 


